Importeur voor Nederland
Wat is Flaxwood precies?
Flaxwood is een nieuw innovatief toon materiaal dat is gemaakt door de vezelstructuur van natuurlijk hout te
breken en te spuitgieten het in vorm samen met een akoestisch gevoelige bindmiddel.
Wat zijn de flaxwood voordelen vergeleken met die van natuurlijk hout?
In zoveel woorden, akoestische consistentie en een onberispelijke kwaliteit. Het is ontdaan van
onregelmatigheden zoals nerven en noesten in traditioneel toon hout, en is de akoestische reactie van Flaxwood
zodanigdat het resoneert met de gelijke kracht in alle richtingen, en zelfs een dynamisch antwoord geeft over het
hele bereik van de gitaar. Flaxwood is niet beïnvloedbaar door veranderingen in de vochtigheid, waardoor het een
zeer betrouwbaar toon materiaal is veranderende omstandigheden. Flaxwood is ook een ecologische alternatief
voor houtsoorten gebruikt in traditionele instrumentbouw dat langzaam schaars wordt.
Hoe worden Flaxwood gitaren vervaardigd?
Flaxwood gitaren bodies en halzen zijn injectie-gespoten, met uitzondering van de hybride, waar de body van
Europese Elzen is. De gitaren worden volledig met de hand geassembleerd. Het aanbrengen van fretwork,
aanpassingen en fine-tuning worden met de hand gedaan door ervaren gitaarbouwers.
Hoe beïnvloedt leeftijd een Flaxwood gitaar van geluid?
Een gloednieuwe Flaxwood speelt en klinkt als een vintage gitaar. Flaxwood is een natuurlijk toon materiaal dat
open akoestisch is vanaf het begin; u hoeft niet een jaar te wachten voordat het hout is gedroogd. Het geluid is
open en rijk, rechtstreeks vanuit de workshop. Flaxwood is ook vrijwel immuun voor de effecten van veroudering.
In welke temperatuur kan ik de gitaar spelen?
Zoals met traditionele solid-body gitaren, het is het beste om te voorkomen dat uw Flaxwood gitaar te bewaren in
extreem warme of koude temperaturen.
Hoe beïnvloedt vocht de gitaar?
Flaxwood is volledig ongevoelig voor wijzigingen in de vochtigheid. Vermijd echter langdurig direct contact met
water.
Is flaxwood bijzonder gevoelig voor feedback?
Nee. De Flaxwood gaat met feedback om zoals elke andere semi-hollow of boutique kwaliteits gitaar.
Wat is de functie van de achterplaat vlas resonator?
De resornator achterplaat werd ontworpen door onze gitaarbouwers om geluid te versterken en te verbeteren
zowel unplugged als versterkt. Unplugged klinkt het geluid van een Flaxwood natuurgetrouw zoals een archtop
gitaar. Versterkt, zorgt de achterplaat voor een open en rijke toon over het gehele bereik van de gitaar.
De resonator achterplaat gemaakt van metaal?
Nee. zoals de body de hals, is het ook gemaakt van flaxwood.
Wat is de Tune-X Tuning systeem?
Flaxwood gitaren zijn uitgerust met een kam Tune-X Tuning systeem, die voorziet in consistente tuning en
vlekkeloze intonatie op alle posities op de toets. De kam Tune-X Tuning systeem is gemaakt van een materiaal
zelfsmerend, high-tech en is vooral en uitsluitend ontwikkeld voor Flaxwood gitaren.
Moet ik op een andere manier stemmen als ik nu doen?
Nee met de Tune-X stem je de gitaar normaal als elke andere gitaar.

